
Manuál k logotypu



Logomanuál doprovází logotyp a popisuje základní 
pravidla jeho užití v různých médiích. Je rozdělen 
do několika kapitol, které popisují možné a zakázané 
manipulace s logotypem. Logomanuál je souhrn pravidel 
pro použití logotypu.

Manuál k logotypu Noci vědců
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1. Logotyp Noc vědců



2. Barvy logotypu

CMYK  100 . 85 . 0 . 65
PANTONE  2767 EC
RGB  20 . 26 . 59
HTML   141A3B
RAL  5003 Sapphire blue

CMYK  0 . 29 . 91 . 0
PANTONE  142 EC
RGB  243 . 176 . 43
HTML   F3B02B
RAL  1022 Dahlia yellow

CMYK  10 . 9 . 0 . 7 nebo odstín předchozí barvy 10%
PANTONE 2767 EC 10%
RGB  221 . 220 . 231
HTML  DDDCE7
RAL  290 90 05



3. Další barvy logotypu

Logotypu je možno přiřadit jednu 100% barvu, která 
odpovídá podmínkám tisku. Jedná se především o případy 
jednobarevného tisku. Je možno pracovat s černou a bílou 
variantou logotypu.  
Pokud se nejedná o tisková omezení, je zakázáno přiřazovat 
logotypu jiné barvy než základní (viz předchozí kapitola).



Pokud se nejedná o podmínky tisku, je zakázáno zasahovat 
do barevnosti základního logotypu, přiřazovat textury, 
barevé přechody, vytvářet stíny, záře a tahy. 

4. Zakázané barvy a efekty



V jednotném vizuálním stylu je možno pracovat s logotypem 
volnějším způsobem. Je povoleno manipulovat s velikostí 
tmavě modré plochy a využít její elastičnosti.

5. Transformace logotypu



V jednotném vizuálním stylu je možno pracovat s logotypem 
volnějším způsobem. Je povoleno manipulovat s velikostí 
tmavě modré plochy a využít její elastičnosti.

Transformace logotypu



Při transformaci modré plochy logotypu je nutné dodržet 
minimální odsazení hrany plochy od písma, které vychází ze 
základního logotypu

Transformace logotypu - omezení



Je zakázána jakákoli manipulace s logotypem, která by 
zapřičinila proporční deformace. Je zakázána rotace 
s logotypem. Je zakázáno přiřazovat logotypu další 
symboly a značky.

6. Zakázané manipulace s logotypem



Nejmenší možná velikost zobrazení logotypu.

7. Minimální velikost logotypu

15 mm

15 mm



Ochranná zóna logotypu je vymezena pomocí slova “noc” 
a slouží k respektování logotypu. Jedná se především 
o omezení při kontaktu s jinými logotypy, piktogramy 
a symboly.

8. Ochranná zóna logotypu



Hlavním písmem vizuálního stylu logotypu Noc vědců je rodina 
lineárního serifového písma Rockwell CE. Jedná se o moderní 
písmo s výraznými čtyřhrannými serify, které svojí kresbou 
vhodně doplňuje leneární bezserifové konstruované písmo 
logotypu (Eurostile).

(Rockwell CE . light . velikost 10pt . prostrkání 25)

Rodina písmen Rockwell obsahuje řadu řezů, které jsou vhodné ke 
všem druhům elektronických aplikací a tiskovin.

(Rockwell CE . light italic . velikost 10pt . prostrkání 25)

Nadpisy je možno zvýraznit tučným písmem 

(Rockwell CE . bold . velikost 10pt . prostrkání 25)

9. Typografie (Rockwell CE . regular . velikost 14pt . prostrkání 25)



vizitka ⁄ formát 85*55mm

10. Příklady užití logotypu



vysačka ⁄ formát 85*55mm

Barbora Černíková  

organizátor  



Výroční zpráva za rok 2008


